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juBlindur er bóklaus mabur^^j segir sannmæli eitt, sem

vjer Íslendíngar könnumst allir vib, og líkjumst í því öSr-

um menntuSum þjóSumj sem ekki þykjast geta fullþakkab

þab forsjóninni, aí) þœr geti notib óteljandL hagsmuna,

fróðleiks og ^nœgju af bókum, bæbi einstakra manna og

opinberra bókasafna, sem almenníngur œtti ekki annars kost

á. þó eiga opinberu bókasöfnin ab gjöra mest ab í þessu

faili, samkvœmt tilgangi sínum, því þeim er þab cinum

œtlandi, ab hafa efni á ab eignast þau rit, sem einstökum

niönniim er um megn ab kaupa, og ef til vill ekkí þarft

ab eiga, eptir ab þeir hafa fiirib yíir þau til hlítar. Ai

þessu keppast allar si&abár þjóöir vib, ab koma upp hjá

sjersvo góbum bókasöfnum, sem efni þjóbarinnar (ríkisins)

ítrast leyfa, og sem samsvari, sem mest aubib er, þörfum

laudsmanna og kröfum tímanna; stjórnendiirnir finna skyldu

sína í ab stufcla til þessa af öllum mætti, og þjóbþingín,

þar sem. þau hafa fjárforræbi landanna í hönduni, leggja slík-

um stofnunum öriátlega fje til eílingar og aukningar, um-

hirbingar og vibhalds; eins er aptur á hinn bóginn alin

önn fyrir því, ab slík söfn verbi þjóbinni sjálfri ab aem

mestuin notuni.

Vjer íslendingar vorum einnig sro heppnir, ab bóka-

safn var stofnab handa oss; þab er nstiptsbólcasafniðv,

bókasafn alls landsins í Eeykjavík. Ilinn fyrstl frura-

kvöbull til þess var hinn mikli menntavinur konferenzráb

C. C. Eafn í Kaupmannahöfn, sem lengi hefur reynzt
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safninu hinn mesti bjargvíettur. Ilann hom fótunnm fyrst

undirsafnib 1818, og safnabi handa því miklum bókagjöf-

um bœbi í DanmÖrk og víbar. Eptir þaí) gekkst bók-

menntafjelagib íslenzka, sem ávallt hefur sýnt bókasafninu

hinn mesta sóma, og stiptsyfirvöldin fyrir frekara fyrir-

komulagi safnsins, og söfnubu handa því bæbi hjerálandi,

og lögbu kröptug mebmæli sín til þess vib stjórnina, ab

liún styrkti^ safnib í fyrstu meb fjegjöfum og bókum frá

ýmsum vísindastofnunnm í Danmörku. þrjú registur hafa

veriö samin yfir safnib
;

hib fyrsta þeirra var prentab á

kostnab bókmenntafjelagsins 1828 í KaupmannahÖfn. Atti

þá safnib 3,777 bindi. Annab registrib var prentab 1842;

en af því er ekki aubvellt ab sjá, hve mörg bindi safnib

hefur þá átt. þribja registrib var samib árin 1849 og

1850, og er enn óprentab; mun þá safnib hafa átt hjer

um bil 6000 bindi eptir allt róskotib, sem haft var á því

árin 1847 og 1848; því þá (1847) var safnib allt rifib

nibur, ílutt upp í skóla, hlabib þar í hlaba í alþingissaln-

um, meban dómkirkjan var undir abgerb þessi árin — en

á lopti hennar hefnr þab jafnan verib geymt — og síban

flutt í dyugju ofan á kirkjulopt aptur. Eptir þetta þótti

ekki vanþörf á nýrri niburröbun safnsins og nýju registri,

en þótt talsvert vœri til af registrinu frá 1842^. þab

gefur ab skilja, ab safninu hefur ekki í neinu tilliti farib

íram vib flutninginn fram og aptur, og uppúr því klórinu

er mjcr ekki grunlanst um, ab sumir velgjörbamenn safns-

ins erlendis hafi farib ab trjenast upp á ab senda því, eptir

því sem heyrzt hefur eptir nokkrum þeirra, ab þeir vissi

1) Sjá Lagasafn haiida íslandi VIII, 231. f. bls. 37G. f. 379. 381.

385. f. 410., 467. nGl. f., GOO. f. IX. 108. bls. 197. f. 397. f. og

500. bls.

2) Sjá Ný Felagsrit, 4, ár, 131,— 142. bls.

k



ckki, kvort stiptóbókaaafníb væri til, eba ekki, þar sem

þess væri ab engu getib, hvorki í sjerstökum skyrslum, nje

heldur í biöbununi, sem prentub hafa verib hjer í bænuni

nú í samfleytt 16 ár^, nema ef telja skyldi ab tvisvar haíi

verib augl^'star reglur fyrir bókailtláni, í 2. ári þjobólfs

1850, nr. 47, 187.—188. bls., og í sama blals 6. ári, nr.

143, 205. bls., 1854, sem hafi verib svo lagabar, ab þær

því mibur, hafi ekki labab nienn ab safninu, hvorki til ab

leita sjer þar bókaláns, nje til ab hlynna ab því. Auk þessa

hefur hin íslenzka stjórnardeild í brjeíi 13. juní 1860^ skyrt

nokkubfrá safninu, og íslendingur getib þess í 2. ári, nr. 16.

Bæbi skýrsluley^ib um þessa opinberu stofnun lands-

ins og n\ibur heppilegt fyrirkoronlag á útlánsreglunum

hefur knúb menn, bæbi innlenda og útlenda, til ab skora

á mig, sem kunmigan, ab skýra frá því, hvab safninu libi,

síban eg tók vib því 1849 eba 1850 Jeg hefi vibrab

þetta fram af mjer Iiingab til, ckki af því ab ekki værl

mál, þó fyr hefbi verib, ab auglýsa ástand safnsins, Iieldur

af því ab jeg heíi búízt vib, ab stjórnendur þess mundu

gjöra þab. En af því málib snertir mig ab nokkru leyti,

skal jeg ekki meb öllu skorast undan ab skýra frá. þeim

atribum, sein mjer eru kunnug hjer ab lútandi.

Jeg get þá fyrst og fremst fullvíssab þá, sem kynui

ab halda, ab stiptsbókasafnib vœrí libib undir lok, um þab,

ab þiib er enn vib lýbí
, þó jeg geíi ekki dulizt þess, ab

heldur sje farib ab dofna yfir absókn ab safninu, einkum

2 nœstl. ár, og skal jeg færa sönnur á mál mitt meb

stuttu yfirliti yfir þau bindi, sem Ijeb hafa verib og lesin,

frá því útlánib byrjabi aptur 16. sept. 1850 og til 31.

deseniber 1861

:

U ÍÚ^bóir, 14. ár, iir. 21.— 22., 82. bls.

2) 6já Tíbiiidi um stjúrnaroiálefm íslands. YII. 361,— 363. bU,
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Fra 16. sept. 1850 til 12 . sept. 1851 voru 55 lántakendur

og 1545 bindi ut Ijeb.

I— 13. sept. 1851 til 31. des. 1852 voru 64 lántakendiir

og 1518 bindi lít Ijeb.

— 1 . jan. 1853 til 31. des. 1853 vorii 64 lántakendur

og 1193 bíndi út Ijeb.

-— 1. jan. 1854 til 31. des. 1854 voru 58 lántakendur

og 1422 bindi út Ijeb.

— 1. jan. 1855 til 31. des. 1855 voru 42 lántakendur

og 1296 bindi út Ijeb.

— 1. jan. 1856 til 31. des. 1856 voru 39 lántakendur

og 879 bindi út Ijeb.

— 1. jan. 1857 til 31. des. 1857 voru 45 lántakendur

og 1085 bindi út Ijeb.

— 1, jan. 1858 til 31. des. 1858 voru 48 lántakendur

og 1278 bindi út Ijeb.

— 1 .
jan. 1859 til Sl.des. 1859 voru 43 lántakendur og

1190 bindi út Ijeb.

— 1. jan. 1860 til 31. des. 1860 voru 37 lántakendur og

918 bindi út Ijeb.

— 1. jan. 1861 til Sl.des. 1861 voru 36 lántakendur óg

651 bindi út Ijeb. l

þegar litib er á lántakendurna, verba þeir ab mebal

tali þessi 11 ár rúmlega 48 á ári, en Ijeb og lesin bindi

af safninu eins ab mebaltali á ári nálega 1180. Gerbi i

mabur nú, ab 8000 bindí vœri til á bókasafninu, þá þyrfti
^

til ab lesa þá bindatölu rúmlega 6 V2 ár, meb jafnmörgum

lántakendiim, og jafnmikilli lántöku, og verib hefur ab meb-

altali. En þegar Htib er til þess, Iiversu lántakendum

hefur fækkab, og bindatalan minnkab, seiu lesin bafa verib

einkum nœstlibib ár, er aubsjeb, ab þessi áætlun kemst

hvergi nœrri heim. Svo er sumsje varib, ab flestar bœkur
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aafnsias stiimli úlireifbar ár eptir ár, abrar en skemmtibækr

ur, cba þœr bœkur, ficm einungiá eru lesnar í því skyni>

þótt fræbibœknr sje, og keninr þa& mebfram af þvi, ab Út-^

lánsfrestur bókanna er svo stuttur, ab nienn sökuin þess

geta varla hjer í bænum notab til blítar, vísiudabækur' af

safninu, því síbur aí) öbruin lengra í burtu detti í hug ab

bibja um þær í því skyni; þoss vegna eni þær íiestar ó-

hreifbar; ea skemmtibækurnar, sem Reykvíkingar einir. megæ

lána eptir 6. grein útlánsreglnanna, halda akeinnr kjrrru

heiraa fyrir. Vœri nu hvorki skemmtibækur til á safainu,;

sem margt má segja umj 'hvQrt. ab eigí ab vera þar, nje

heldur fornsögurnar íslenzku, er jeg ekki óhrœdduruiii, ab

lántakendurnir íyndi góbnm mun betur
. tölunni, efekki víeri

aptur rýmkab. um úílánstímann á vísindabókum, og gjÖrt

svo frjálslegt .sem aubib vœri; en um útlán á skemmtibók-

um ættl alls eldii ab rýnjka hjer í bænum- eba í Kjósar-

og Gullbringusýaluj.eius og-ekki sjest heldur, hvers vegna

einuni er gjört Jiæcra .undir- höfbi -en öbrura- meb útlán Á
þeim. t>ab er því juío skobun, ab safnib- geti ekki meb

þessarí .tilhögun , orbib.Iandsmönnuin -ab því- libi,

hefur verib ætlazt bæbi fyr og síbar af þessari þjóbstofa-

un, og'á ab.vera, . eins jog þess er- á liina hli&ina vart

væntandi, . ab landsmenn hlynni ab safninu, meban svona

stendur, elns.og.þelr ajmars .mundo fyina sjer fikylt,

þab. vœri ofœílun ab .vil].a Jvrcf]íis.t þess af, bóka.-

safninu, ab þab Jiefti til (illQr þækur„ sem hverjum oinuni

kynni ab detta í hug ab bibja um; enda vantar mikib

á, ab svo sje, og mun seint verba, meban ekki er lögb.

meiri rækt vib þessa stofniin. Safiiib er, eins og kunnugt

er, upphaflega orbiÖ til af eintómuin gjöfum velgjörbamanna

þess, og á sama hátt iiefur þab mestraegnis aubgazí síb-"
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an, en hefur lítil efni^ til ab kaupa bækur fyrir. því er

cngin furSa þd ab þa& vanti margar þær bœkur, aem þjób-

nýtar eru og óskandi væri aS væri til. Ab vísu hefur þab

drjugum au&gazt af bókum síban 1850 fyrir gjafir ýmsra

yísindastofnana og velvild góbra manna, og eru sumt af

því ágœtisgób verkj en ekki alsendis almenningsmebfæri,

Síbustu 7 árin hefur safnib og keypt fleiri og færri bækur

árlega, og þó rumib banni mjer, ab gjöra hjer svo glögga

grein fyrir þessum vibbættu bókum, sein jeg vildi og œtti

aí) vera, sct jeg þó hjer eptirfylgjandi yfirlit eptir árum frá

16. sept. 1850 til 31. des. 1861:

Arib 1850—51 bœttust safninu gefins ... 17 bindi.

Frá 1851 til 31. des. 1852 bættusi safn. gefins 618 —
Árib 1853 bættust safainu gefins .... 153 —
— 1854 — — — 89 —
— 1855 — — — 189 —
— 1856 — — — 183 —
— 1857 — — — 563 —
— 1858 — — — 140 —
— 1859 — — — 270 —
— 1860 — — — 349 —
— 1861 — — — . . . . . 204 —

Samtals gefins 2775 bindi.

Arib 1855 keypt 151 bindi.

— 1856 - 72 —
— 1857 — 1 -

Fyt 224 —

1) Eptir auglýsingu stjárnendanna sjálfra í 6. ári J^jábólfs, 205.

bls., átti safnib þá (1854) nm 2 0 00 rd. í sjábi, og í Tíbindnm tim

ttjórnaTmálefni íslands, YII. 362. bls. stendtir, ab þab eigi 2343 rd. 1860,

og af ársTðntunnm skuli jafnan leggja upp öO id. ;
annab er mjer

ckki kuuuugt um Qárhag safus þessa.

L
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Fliitt 22i bindi.

ÁriS 1858 — 5-
— 1859 - 142 —
— 1860 - 4 —
— 1861 - 60 —

Samtalá keypt 435 bindi.

t>etta ætti aí) vera alls 3210 bindi
;

cn a^gœtandi er, aÖ

iijer eni talin sein bindi ekki eimingis hepti af bókum, seni

ekki er nema lítill partur af bindi, hcldiir og einstök blöb,

t. d. liver ein grafskript og verblagsskrá frá- prentsmibjunni

hjerna, e^a lagabob, sem út hafa komið sjerstök, svo ab

þetta eru ekki bindi í raun rjettri, þó svo sje talib. þesð

vcgna getur þab og vart veriÖ rjett hermt, scni stcndur £

fyr nefndu brjefi liinnar íslenzkli stjórnardeildar 13. júní 1860,

ab þá hafi veríb til í safninu yfir 10000 bmdi; því þau

eru þab ekki enn, þo allt sje talib.

Allt ab einu má segja, þegar litib er á næst fyrirfar-

andi yfirlit, ab safnib haíi aubgazt stórum og haft nálega

einstakt gjafalán síban 1850, og því er þab í alla stabi

skylt, ab jeg geti lijei* þeirra stofnana og einstakra manna

ab nokkru, seln orbib hafa til ab aubga þab, þó jeg, þv£

inibur eigi ekki kost á ab lýsa bókunum sjálfum ítarlegar

eba efni þeirra, eins nákvœmlega og þörf væri. Jeg set

þá lijer bókagjalirnar eptir löndum, byrja á þeim, sem

mest hafa til lagt, og held svo nibur eptir.

ísland. „Holt er heima hvab^^ stendur þar, og svo

hefur stiptsbókasafninu reynzt, því llest licfur því bœtzt af
*

bókum frá Islendingum, en þóít þab fái iivorki ókeypis

bækur þœr, sem prentabar eru á Akureyri, nje heldur þær

íslenzkar bækur, sem prentabar eni í KaupmannahÖfn af

Öörum en bókmenntafjelaginu. Frá prentsmibju landsins í

Reykjavík hefur bókasafnib i'engib árlega, þab sem þar

Á
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hefur verib prentah sífean 1852; þab eru 349 bindi, eSa

TÚmur þriíijungur af öllum þeiin bókum, sem því hafa bætzt

frá íslendingum síban 1850. En af þeim bókum, sem hjer

voru prentabar frá 1844 til 1851, mun þab eiga a& eins

3 eba 4 bindí.

Bókmenntíiíjelagi?) hefur og haldib fram hinni sömu

velvild, sem þab hefur sýnt safninu frá því fyrsta, ab þab

var stofnab, og hefur forseti deildarinnar hjer jaínan ávís-

ab því árlega síban 1853 þœr bækur, sem fjelagib hefur

gefib út, eins og einnig þær bókmenntaíjelagsbækur, sein

safnib átti ekki ábur, ab því leyti sem þær voru til óseld-

ar. Síðan 1853 hefur bókmenntafjelagib þannig lagt ab

mörkum vib safnib 73 bindi.

Frá stiptsskrifatofunni hefur safnib fengib fyrir góbvild

hlutabeigenda þar bœbi tilskipanir, opin brjef og auglýsíng-

ar, sem þangab hafa verib sendar frá stjórninni, alls 109

nr. síban 1855.

Af einstökum mönnum má jeg telja fremstan lierra

Jón Sigurbsson skjalavörb, sem hefur annabhvort ár sent

safninu eba fært því sjálfur bækur ab gjöf, og auk þess

komib þar ávallt fram, sem safninu hefur verib til góbs,

eins og þess manns er von og vísa. Frá honum eru kom- f

in alls 133 bindi, þar af eru 2 handrit.

Frá fyr nefndum 3 stofnunnm og Jóni eru komin

alls 664 bindi (nr.)

— Dr. sál. H. Scheving' (þar af 32 nr. í

Fljt 664 bindi.

1) 1860 gaf Dr. Scbeviiig eafiiinu 22 iir. af haudritum, sem

Ilans heitino, sonur haiis, hafbi átt, og er margt af þeim allmerkilegt^

en árib sem leib gaf hann því hin 85 bindin
;

ern þab allt góbar

bækur, flestar latínskar og gnskar, en mest kvebnr þó ab um hand-

ritin, 10 nr., þvi þar á raebal eru 4 orbasofn eptir haiin sjálfan og 2
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Flutt 6G4bíndí.

handritum) . . 107 —
Frá Consúl og kaiipm. M. Smith . . . 105 —

j

— Skólakennara II. Kr. Fri&rikssyni (þar af

7 nr. í handritum) 38 —
— Prófessor P. Pjeturssyni .... 28 —
— Fnl S. Tliorgrimsen

,
nú í KhÖfn, (allt

handrit) 13 —
— Stúdent P. Pálssyni^ (þar af 2 handrit) 7 —
— Sjera Svb. Hallgrímssyni á Giæsibæ . 7 —
— Bókbindara J. Borgíirbingi á Akureyri (þar

af 1 handrit) 7 —
— Stiídent Anton Möller 4 —
“ Biskupi IL G. Thordersen . . . . 3 —
— Etazrábi TÍi. Jónasson 3 —
— Konferenzr. B. Thorsteinson, handr. . 2 —
— Stúdent H. sál. Scheving 2 —
— Amtmanni P. Ilavstoin 1 —
— SJera Skúla Gíslasyni á Breibabólstaí),

handrit 1 —
— Sjera þ. prófasti Jónssynl í Hvammi 1 —

Flyt 993 bindi.
“ - ‘ 1 •

eptir a^ra. Stipt&bókasafuib má meb fyllsta rjetti harma henna old-

ung, sem Ijet sjer jafu annt nm þab, eins og Iiann ætti þa^ sjálfar.

1) Enginn mat)ur hefuráseinni árura verib jafn þarf'ar bókasafninu,

og þessi mabur, eba lagt meira ísuiurnar fyrír þab, þarsom hann hefai

jafnt og þjett verib ab binda iun handrít þess meb oiiistakri aiú^ og

varidvirkni, skrifa upp og lappa vib þab, som svo var á sig komib, ab

þab þoldi ekki band án þess. llann hefur og skrifab upp yflrlit yfir

efnib í bverri bók, sem hann er buiiin meb, en þab br megin bliití

bandritanua, svo úr þessu yrbi fyrst vinnandi vegur, ab semja greini-

legt registur yflr handrit safnsins. Páll hefiir varib til þessa bælbi

efnum, tíraa sínuni og króptum alveg endurgjaldslaust híugab til.
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Flutt 993 bindí.

Frá Óíalsbdnda Hjálmi Pjeturss^'QÍ í Norí)-

tungu, handrit 1 —
— Faktor Ola Finsen 1 —
— Faktor p, Jdnatanssyni í Flensborg . 1 —

Álls 996 bindi.

pá tel jeg Svia þessu nœst, sem mestan sdma hafa

sýnt þessari þjdbstofnun vorri á þessu tímabili af útlend-

um þjdbum. Þab eru mörg vísindafjelög og margir ein-

stakir menn æbri og lægri í Svíþjcib, sem tdku sig saman

um þetta, mest ogbcztfyrir milligöngu herra A. Rydqvists,

bdkavarbar í Stokkhólmi, og sendu safninu fyrst 1852 hjer

um bil hálft 6. hundrab binda, einhver hin beztu verk

eptir Svía sjálfa, og í annab sinn 1857 yíir 100 bindi

;

voru þau sum íramhald af hinum fyrri, og svo önnur

ný. Ein vísindastofnun er þab, sem síöan hefur næstum

árlega sent safninu ársrrt sín, cn þab er hib konunglega

vísindafjelag í Uppsölum. Eni nú alls komin híngab frá

Svíþjdb 657 bindi. t^ab er mælt, ab þessi gjöf frá Svíum

sje svo undirkomin, ab þegar registrib yfir stiptsbdkasafnib,

aem prentab var 1842(?), kom þangab í land, fœri Svfar ab

skoba þab, og leita í því ab svenskum bdkum, og hafi þeim

blöskrab, er þeir fundu ekki nema eina eba tvær í öllu

safninu, enda hafa þeir nú bætt Iieibarlega úr þörfum vor-

um, og sýnt í því, ab þeir gangast vib frœndsemi \orri ab

fornu fari.

Frá Ppzlialandi hefur safnib fengib mestar gjafir frá

útlÖndum, næst Svíþjób; eru þær bækur allar frá ein-

stökum mönnum, og þd langílestar frá einum (Brockhaus),

sem enginn veit aö hafi átt neitt vib Island ab meta. pó

hefur ‘íder Stettische Ausschusz fúr Pommersche Geschichte

und Alterthumakundec sent hingab árlega ársrit sín langa
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lengij líklega fyrir tilstilli herra konferenzrá&s Rafns. þesaí

ár eru komin þaban 10 liefti.

Frá bóksala F. A. Brockhaus^ sál. í Leipzig 214 bindi

— Dr. Konráb Maurer í Miinclien . . 4 —
*— Dr. C. Th. von Siebold 1 —
— Dr. Th. Möbiua í Leipzig og Gubbr. Vígfússyni 1 —
— Dr. G. G. 'VVinkler 1 —
— ónefndum gjafara 132 —

Allá 353 bindi

Frá Ðanmörk hefur safnib fengib á þessu tímabili

margar bœkur, enda líta Islendingar hel^t þar til libs, cins

í þeim efnum og öbrum, sem eblilegt er, úr því þœr þjóbír

hafa átt og eiga svo mikib saman ab sœlda. Bókasafn

konungs hib mikla hefur einu sinni, síban jeg þekki til, níl.

1860 sent hingab 222 bindi, sem þar var til tvennt eba

íleira af ábnr, svo hjer hafa þá enn rœtzt fyrirheít þau, sem

stiptábókasafninu voru fyrstgefin í kanselíbrjefi 2. okt. 1824

(sbr. fyr nefnt brjef hinnar ísl, stjórnardeildar frá 13. júní

1860). þá er Fornfrœbafjelagib í Khöfn, sem líefur vib og

vib sent hing.ab sumar þær bækur, sem þab hefur gefib

en af því jeg treysti mjer ekki til ab abgreina, bvab sje

gjafir frá þessu fjelagi, og hvab frá herra konferenzráb

Rafni, sem fyrstur kom fótunum undir stiptsbókasafnib, og

hefur sent því bækur síban opt og stórum, bæbl frá fyr

nefndu fjelagi, sjálfuni sjer, og ef til vill öbrum, bæbi ein-

stökum mönnnm og stofnunum, þá get jeg þess hjer, ab

frá honum hafa komib alls til safnsins, síban 1850, 91

bindi, þar af er eitt frá Arna Magnússonar-nefndinni. þó

enn vanti mikib á, ab safnib eigi allt, sem konferenzráb

1) Bækurnar frá Brockhaus eru allar úrvalsverk, og ekki af verri

endannn), og eins einstakar í því tiiliti, eins og þær eru einstuk heib*

ursgjof af einum mannf.
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Rafn, Fornfrœ&afélagib og A. Magnússonar-nefndin hafa gefib

út af norrœnuni bókum, treystaallir svo vel þessum frum-

stofnanda stiptsbókasafnsina, scm allir vita ab ann því alla

þroska og vibgangs, og er þar Iijá svo mikils megnugur í

bábum nœstnefnduni stofnunum, ab úr þessum bresti verbi

bœtt á sínum tíma.

Frá þessum stofnunnm og Rafni eru korain . 313 bindi

— det statistiske Bureau 29 —
— Kongens Haandbibliothek 9 —
— J. von Rœder 1 —
— II. Tr. RÖrdam 1 —
þannig eru gefm hingab fráDanmörk síban 1850 353 —

Frá Amcrífcu hefur safnibfengib nœstlibin 10 ár alls 180

bindi. The Smithsonian Institution í Washington í Norbur-

Ameriku liefur orbib drjúgust um ab senda hingab bœkur

þaban, oggengizt fyrir, ab önnur vísindafjelog og einstakir

menn þar hafa einnig sent hingab bækur* Margt af þess-

um bókum eru ágætisverk í sinni tegund, en vegna máls-

iDS (þau eru öli ritub á ensku) ekki alraenningsrit.

Frá Noregi hefur safnib og fengib margar góbar bæk-

ur, bæbi frá opinberum stofnunum og einstökum mönnum.

Syna Norbmenn í því rækt sína til vor íslendinga, og ab

þeir hafa ekki gleymt því, ab þoir eru af sama bergi brotn-

ir og vjor. Fribriks-háskóli í Christianíu sendir hingab

árlega flest bobsrit sín (Programmata) og ýms rlt önnur,

eru þab nú orbin síban 1852 ...... 126 bindi

parnæst hefurstjórnardeild kirkju- og kennslu-

málanna þar sent hingab Fornbrjefasafnib

mikla (Diplomatarium Norvegicum), sem Norb-

raenn eru ab gefa út, og ýmislegt annab^ . 17 —
Flyt 143 —

1) þab er athugaDdÍ, ab skrautverkib mikla um þráiidbeims döm-



15

FJutt 143 bindi

^jUdgiveren af Kildeskrifter til Norges Historie^^

(Ríkisskjalavörbur Ch. C. A. Lange sál.) , . 6 —
Professor R, Keyser 4 —
Onefndiir niabur (Nordisk Universitets Tidsskrift) 3 —
Markus Rask 1 —

Alls 157 —
Frá Hollandi fjekk safnib 36 bindi af latínskuni rit-

hÖfundum 1856; var þabgjöf frá prins Vilhjálmi, sem hjer

var h ferb þab ár.

Frá Bretlandi hinu milda hefur safnib ab vísu fengib

nokkrar bækur, en þo nœrri því færri, en von vœri á, epíír

SYO talsverbar sanigöngur og vibskipti, sem verib hafa síb-

an 1858 niilli þeirra landa og íslands. Frá Englandi og

Skotlandi eru komin til safnsins síban 1857:

Frá the Philological Society í London . . . . 9 biudi

— Dr. L. Lindsey (þar af er 1 Flora Islandica) 6 —
— R. Chambers Esq. í Edinborg (bókmennta-

aaga ensk) 2 —
— A. J, Symington Esq. í Glasgow .... 2 —
— Dr. D. Machinlay í Glasgow 1 —
— Mr. Alfred Nebel 1 —

Alls 21 —
Frá Frákklandi hefur safninu þó hlotnazt enn færri

bækur, en frá Englandi og Skotlandi, og aldrei neraa árib

kirkju — þar eru í yflr 30 myndablob í arkarbroti — og ,Keysers

Norske KirkchisturieunderKatboliclsmeQ*^,sem stjórDardeiid þessi baíbi

sent í kassa tíJ KbafDar og gefb til stiptsbdkasafosins, samkvæmt

brjeH blnnar ísl. stjúrnardelldar 31. júlí 1860, er cnn hvorugt komib

til búkasafnsins, og vansjeb, hvort gerenduruir vití nokkub om þessi

úskil; en vart munu þeír vera búnir ab fá kvlttuix þá, sem úskab et

eptir í sama brjofl.
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1856, sem pHhs Napoleon var hjer; hann gaf safninu 4

mjög merkileg verk 11 bindi

og sama ár sendi herra P. Gaimard safninu . 1 —
Alls 1 '2 —

þegar jeg hefi nú viki?) á þær stofnanir og einsíaka

monn, sem hafa synt^ stiptsbókasafninu góbvilja, votta jeg

þcíin öllum opinberlega virbingarfyllst þakklæti í nafni safns-

ins fyrir gjafir þeirra, og þab því fremur sem vera kynni,

nieb því allir eru menn, ab stjórnendnnum hefbi gleymzt

ab þakka fyrir sendingar þeirra til safnsins, en þótt jeg

hafi vib hver árslok myndazt vib ab senda stjórnendunum

skýrslu um allt ástand safnsins á hinu libna ári, sem hib

framanskrifnba er dregib út úr, og þar á mebal um gef-

endurna, sem sumir hverjir hafa tekib þab fram, ab þeir

vildi fá viburkenningu fyrir vibtöku bókanna, og sumir, t.

d. The Srnithsonian Institution í Washington óskab ab ein-

hverju leyti endurgjaids í bókum aptur fyrir þab, sem hún

sendir. þetta endurgjald mun hún og hafa fengib einu

sirtni eba tvisvar.

„Alls áiii verþr

sá er einskis biþr;

fár hyggr þegjanda þorf",

Sólarljób.

þab kynni ab þykja óþarfi og „betP^ eitt, eptir ab menn

hafa nú sjeb af skýrslu minni hjerab framan, hversu safn**

ib hefur aubgazt af bókum, ef þess væri farib á leit vib

landsmenn og abra góba drengi, sem unna vísindum, ab

leggja nokkub ab mörkum vib bókasafnib. En jeg held,

ab þegar menn gœta betur ab, muni þeir sjá, ab þab eigi

þó ckki illa vib, ab þeir fari ab góbra manna dœmum,
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bæíti innlendra og utlendra, sem hafa látib sjer sdma ab

hlynna a& þessari þjóbstofnun vorri. Jeg get ekki sett

þab fyrir mig, þó einhver kynni ab ímynda sér, aí) bóka-

safoib væri fullríkt til ab byrgja sig ab bókum og öbrum

naubsynjum. Ekki heldur fœlir þab mig hót, þó sumir

þingmenn snerist mibur drengilega vib uppástungunni á

alþingi 1857, ab norblenzka prentsmibjan miblabi stiptbók-

safninu einu expl. af hverri þeirri bók, sem þar vœri prent-

ub (sjá þ. á. alþingistíb. 62.— 70. bls.); því jeg hef þá trú,

ab þeir þingmenn, sem urbu til ab mótmæla uppástungunni,

haíi vart gjört sjer Ijósa grein fyrir fram fyrir því, hvab

þeim sæmdi ab leggja til þess máls. Jeg ber þess vegna

öruggur fram þá bœn í nafni bókasafnsins, en ekki mínu,

ab landsmenn leggist nú á eitt og mibli því, hver eptír

sínum efnum og kringumstæbum, bæbi fje, íslenzkum bók-

um og handritum, því safnib þarfnast alls þessa fullkomlega.

í^ó safnib kynni ab hafa árlega úr þessu hjer um bil 100

rd. í rentu, sjá allir, þegar helmingurinn af þeim er árl.

lagbur vib höfubstólinn, sem aldrei má skeika, ab hinir 50

rd. hrökkva næsía lítib fyrir bókbandi, þó minna þyrfti ab

binda, en nú þarf eptir svo langan tíma, sem lítib hefur

verib bundib af prentubum bókum, auk þess sem bandib

á handritunum cr allt óborgab enn, Safnib þarfnast og pen-

inga til ýmislegs íleira, t. d. til skápagjörba, þar scm margar

bækur verba nú ab standa í hlöbura óuppsettar fyrir

hylluleysi, og til ab semja núkvæmt registur yfir handritin,

svo menn geti vitab, hvab í þeiin er fólgib, sem engum er

unnt ab vita eba muna til hlítar, þó hann hafi flett þeim,

því síbur ab abrir geti haft not af því. þó ekki vœri til

annars en þessa, vantar safnib mikib a ab geta byrgt

þarfir sínar.

í annari grein eru þá íslenzku bækurnar og handritin.

J
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fó safiiinu bætist árl. talsvert af bókum, sem ab.framan

er sýnt, ern þær nálega engar íslenzkar, neiua þær sein

því bœtast frá prentsiniíjju landsins og bókmenntafélaginn,

en eldri bækurnar ísl. eignast þab fáar sem engar, og þó

hefur horra Jön Sigurbsson sýnt í því sem öbru velvild

sína íil safns vors, ab hann hefnr í Skírni 1858, XIX.

bls., bent Islendinguin til þess, hversu niikib tjón bókriiennt-

um Yorum sje ab því, ab hvorki sje til neinstabar hjer á

landi nje hjá bókanienntafjelagsdeildinni í Höfn safri þeirra

bóka, sem prentabar hafa verib á íslenzku, og ab bezt

mundi faliið, ab íslenzkar bækur væri gefnar til stiptsbóka-

safnsins hjer. J^etta er mála sannast; því eins og þab ætti

bezt vib, ab safnib ætti aliar íslenzkar bækur, eins mundi

þab taka slíkum gjöfum bœði feginsamlega og þakksam-

lega. Tverint er þab, eins og Jón hefur tekib fram, sem

varast þarf, ab þab fœli engan frá ab scnda safninu þá

eba þá bók, ab hún kynni ab vera þar til ábur, og eins

Liít, ab 2 eba íleiri lítgáfur af sömu bók eru eklú sama

bdkin, heldur sín hvor, og hvort um sig ný bók. Eing

vœri þab æskilegt, ab þeir, sem gœíi út íslenzkar bœkur,

bæbi erlendis og á Akureyrí, víldu senda safninu 1 expL af

hverri.

Til handritanna mælist jeg, af því mjer virbist svo,

margur óskapaarfurinn hafa af þeim orðib bæbi aÖ fornu

og nýu. Allir vita, ab nú er svo komib fyrir löngu, ab

varla sjest hjer eptir eitt kálfskini>sblab fornritab, því síb-

ur heil bók; svó gjörsópab er hjer af öllu slíku. En ekki

er þab alveg ininnkuiiarlaust fyrir þab iand, seni á miböld-

unum var einna aiibugast land af þeim forninenjmn, ab nú

skuli þab ekki geta sýnt á abalbókasafni landsins eiiia

tætu af þess konar ferbamönnum þeim, sem koma hingab

mörg hundrub iníliir vegar, til ab kyiina sjer landshætti



19

vora, svo aíi þeir verba afe hverfa lijeí)an bvo bilnir og leita

íslenzkra fornrita í lítlöndum. Svona er nú komib fyrir

skinnbokununi, og fyrir pappírslmndritunum er Iitib betur

komib; þó ólíkt fleira sje enn til af þeiin í landinu, er þó

margt af þeim farib leibina sína, en þau, sem eptir eru,

eiga 3 ólíka húsbœndur, sumir liggja nefnil. á handritum

sínum, sem ormarágulli, og vilja ekki farga þeim á neinn

líáífc, hvorld ab sölu nje gjöf, Iivorki Ijá þau öbrum, nje

leyfa ab skoba. þetta kann nú gott ab vera, og líkindi ab

þau handrit hrekist ekki, mcban eigendurnir lifa, þó eng-

inn viti, hvab vel þau sje Iiirt fyrir þab. En nú er eptir

ab Yita, hvab verbur um þan, þegar eigendurnir falla frá,

ef þeír hafa ekki rábstafab þeím ábur, þangab sem þeím

er óhult. Ilvaba vissa er þá fyrir, ab erfingjarnir sólundi

þeini ekki, cba ab þau verbi ekki seld á uppbobsþingi og

tvístrist svo víbavegar? eins og forlögin hafa orbib fyrirsvo

mörgum slíkum söfnum. þá eru abrir, þessum mjög ólíkir,

sem vilja heldur láta handrita druslur sínaf hrekjast og

handvolkast í lánum, þangab til þœr verba ólesandi, slitna

npp og týnast meb öllu, on ab hirba um ab koma þeim á

opinbert bókasafn, þar sem þeim yrbi haldib til haga, gef-

endunum sjálfuni til sóma, en öbrum tii gagns eba ánægju.

þá eru og hínir þribju, en þab eru skynsemdarmennirnir,

sem halda söfnum sínum saman meo hyggni og hírbusemí,

án þess bæbi ab meina öbrum ab hafa gott af þeim, og

eins ánþess ab láta handrit sín flækjast og eybast á þann

hátt, en rábstafa þeirn ab lokunum þarigab, sern þeir sjá

þcim óhultasfc. Mörgum hefnr ab vísu orbib þab torskilib,

ab þetta væri hyggilegasta abferbin, en þó sýnist sem þeir

fjölgi smátt og smátt, sem láta sjer skiljast þab, Þegar

talab er uni óhulta stabi ab koma söfniim sínum á fyrir

oss Islendinga, sýnast ekki neina 2 til, annar er stiptsbóka-
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safnií) í Reykjavík, en hinn er hj;í bdkamenntafjelaginu

;

því ab biíbum þessum stofnunum er oss skyldast aí) hlynna,

þær eru þjdbstofnanir vorar og landsins eign. Meb stipts-

bdkasafninu mælir þab, ab þar er allmikib safn fyrir af

handritum, mest frá þeim Hannesi og Steingrírni biskup-

um, en sem þd hefur smátt og smátt aukizt seinna fyrir

gdbvild einstakra manna, sem ab framan er á vikib. Ann-

ab er þab, ab safn þctta dcyr ekki, eins og hver un\ sig

af oss, þegar minnst varir, því þab varir og lifir, meban

landib hyggist, og hefur sjálfsagt ávallt opinbera stjdrnend-

ur og umsjdnarmenn, og því er fullkomin vissa fyrir því,

ab þœr bækur og handrit, sem þangab komast, geymast þar

betur, en nokkurstabar annarstabar, og er betur borgib en

nokkurs privat manns eigin bdkum, meb því bdkasafnib er

fivo óhult fyrir oldsvoba, sem hjer er aubib. En hitt er

vonandi, ab stjdrnin sjái svo fyrir, ab þcssi fjársjdbur verbi

varbveittur fyrir skemmdum og nyju harbhnjaski, þd þakib á

ddmkirkjunni verbi endurbœtt, sem hingab til hefur reynzt

ótrygt fyrir leka sakir. Af því jeg vænti, ab landar mínir

sjái af þessu, ab þeir bera bækur sínar og handrit, sem

þeir kynni ab gefa stiptsbdkasafninu, hvorki á bál nje £

sjd, heldur ab þeim muni verba haldib til hagá bæbi í þakk-

lœtisskyni vib gefendurna og öbrum til nota, ítreka jeg þá

enn hin fyrri tilniæll mín til Islendínga, ab þeir unni þessu

bdkasafni alls landsins allra þeirra ísL bdka og handrita,

sem þeir vilja án vera, og dska ab varbveitist eptir sinn

dag.

Ab lyktum skal jeg þá leyfa mjer ab benda á fá-

cin atribi vibvíkjandi stjdrn bdkasafnsins, sem jeg verb

ab ætla ab þurfi lagfœringar vib. „íslendingur^*^ hefur ab

vísu ininnzt á stiptsbdkasafnib £ nr. 16, 2. árs, og þd

hann beri nijer vel söguna, já jeg má segja betur en
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jeg á skilíb, þykir nijcr hcann hafa farib heldur fijdtt yfir

og ekki stungib þar á kýlinu, sem kveisan var undir. Hon*

rini þykja stjdrnendur safnsins vera farnir ab týna tölunni,

þar sein ekki sje orbnir eptir nema 2 af 4, sem venja

hefur verib ab vceri. En hvab œtli Islendingur segi nú, þeg-

ar annar þeirra, seni hann íaldi þá, er farinn líka, þó þab

sje ekki nema um stund? Þab getur verib, ab þab þækti

vibfeldnara eptir venjunni, ab stjdrnendurnir væri fjdrir en

færri, en aldrei hef jeg saknab þess — og „sá veit þd

bezt, hvar skdrinn kreppir, sein ber hann^^, — ab nefnd

þessi vœri vanskipub, þd höfbatalan í henni hafi fækknbj

því síban jústizráb sál. Thorsteinsen fjell frá, Iiefur mjer

fundizt stjdrnendurnir gjöra jafnmikib í stjdrn safnsins,

hvort þeir hafa verib fleiri eba fœrri, því eininitt síban

hef jeg fundib til þess, hvab lítib hefur verib gjört, og

þab hefur komib mjer á þá trú, ab þab vœri ekki höfba-

talan ein, sem gerbi mikib, heldur gdbur vilji og um-

hyggjusemi fyrir múlinu. jþegar betur er nú gab ab, veit

jeg ekki, hvab þab á ab þýba, ab hafa 4 forstöbumenn

safnsins, allrasízt ef þab er satt, sem mælt er, ab á þessari

forstöbu eba stjdrnarnefnd sje ofur ófullkomib skípulag, ab

því leyti sem þar sje ekki, eins og í hverju öbru reglu-

bundnu fjelagi eba nefnd, einn forsetij einn slcrifari og

einn gjaldlterij heldur sje einn mabur í stjdrninni allt þetta

í einum bögli. Væri nú þessi sögusögn sönn, þá yrbi þab

líklega fyrsta naubsynjaverkib, næst því ab bœta í nefnd-

ina svo ab í henni væri þó altjend 3 menn, ab þessir stjdrn-

endur eba nefndarmenn skipti meb sjerstörfum, svo ab þau

yrbi gjörsamlega abgreind milli þessara þriggja manna. En

vib 4. manninn sje jeg ekki hvab nefndin á ab gjöra, úr

því honum eru ekki falin bókavarbarstörfin, eins og var, á

meban stiptamtmabur ogbiskup voru í stjdrn bdkasafnsius.
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Til þriggja nianna stjórnarinnar meb deildnm störfiim virí;-

ist líka írilenzka stjórnardeildin benda í fyr nefnda brjefisínu

frá 13. juní 1860, þar sem hún sogir meb berum orbuin:

;,StJdrn síiptsbdkasafnsins er, undir yfirumsjdn stiptsyfir-

valdanna, falin á hendnr prem mUnmnn, er bna í Reykja-

vík; er einn þeirra fjehirbir og semur á ári hverju reikn-

íng um tekjur og gjöld bdkasafnsins^^ þab or því hin

fyrsta tillaga mín, ab nefndinni verbi hrundib í þab lag,

ab hun skipti meb sjcr verkum á fyrsagban hátt, ef ab

annars stiptsyfirvöldin og nefndin sjálf álítur sig ómissandi

mebalgangara milli stiptsyfirvahlanna og bdkavarbarins,

Hib annab atribi, sem þarfnast brábrar lögunar, er

þab, ab stjdrn bdkasafnsins auglýsi árlega ekki einungis

reikninga þess, heldur og ágrip af skýrslu þeirri, sem bdka-

vörbur sendir stjdrnendunum, svo allir sjái, Iivab margir

lántakendur sje, hvab mörg bindi Ijeb lít, og aí) minnsta

kosti hvab mörg bindi Iiafi bætzt vib árl., keypt og gefin

og af hverjuni, cf þab þækti of kostnabarsamt ab prenta

bdkatitlana alla. Ef slík skýrsla væri prentnb, mætti senda

hana velgjörbamönmim safnsins og stofnunnm þeim, seni

sýna safninu sóma, og mundi slíkt verba tekib feginshendi,

þar sem gefendurnir gæti uni leib sjeb af skýrslunni allt

hvab safninu libi, miklu betur en af eintdmri viburkenn-

ingu fyrir hinum þegnu bdkum eba þakklætisávarpi fyrir

þær, sem safninu ríbur þd allmikib á, ab aldrei gleymist

ab senda gefeiiduni.

pá er Jiib þritja, sem stjdrn safnsins þarf ab vinda

brában bug ab, eí‘ bdkasafnib vill láta sjer annt um ab ná

tilgangi sínum og vinna hylli landsmanna, en undir því

sýnist reyndar allt komib, ef þab á ab ná nokkrum vib-

gangi, eba verba nokkurn tíma annab, en þab sem þab

befur verib nú um hríb, leigubdkasafn einúngis fyrir
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Reykjavík. f>aíi er sumsje 5. og seínni hluti 6. greinar í

lUIánsreglnnuni, sein þarf ab breyta; því eins og hjer ab

framan er ávikíb, eru lítíl líkindi til þess, ab nokkrum

nianni lengra í b'urtu, t. d. austur í Miílasýslum, fyrir norb-

an land, eha vestur á Vestfjörbum, geti dottib í hng ab

bibja urn bók af safninu, þegar hann iná alls ekki, til hvers

sem hann vill nota bókina, halda henni lengur en 8 vikur,

eptir 5. gr., en þá ab eins lengur en 4 vikur, ab enginn

liafi bebib uin hana á þeim tíma. Hitt atribib í 6. gr., ab

bókavörbur megi ab eins Ijá skemmtibækur Reykjavíkur-

búum, en enguin utanbæjarmönnum, finnst mjer æbi ójafn-

abargjarnt. Allir vita líka, hvab einkarjettindi eru vel

þokkub á þessum tímuni, og aubrábib, ab safiiib muni ekki

verba vinsœlla út um landib meb því, ab þab Ijái Reykvík-

ingum einum þessar bækur, sem ekki verbur sjeb ab þeir

hafi fyllri rjett til, en hver annar landsmanna, úr því hjer

er ekki ab ræba um bókasafn fyrir Reykjavík eina, heldur

allt land. Hjer virbist þá vera um þab ab gjöra ab færa

útlánsreglurnar í þessu tilliti aptur sem næst útlánsreglun-

um fyrstu frá 7. maí 1827, sem bygbar eru á miklu frjáls-

lyndara grnndvelli, og hafa sjer í lagi grundvallarákvörb-

unina nr. 2 frá 5. ágúst 1826 fyrir mark og mib
;
en þar

segir svo: „Bókalánib á ab verba á þann frjálsasta og al-

menningí nytsamasta hátí, og öllum á íslandi heimiW^j o.

s. frv. Ef ab þessu vœri framfarib, sem hjer er fyrirmœlt,

er þab varla yggjandi, ab safnib ynni hyíli landsmanna og

næbi betur tilgangi sínum, gagnabist þörfum þeirra og gerbi

þá, þegar þeir sæi, ab þeir gæíu haft not af safninii, fús-

ari til libveizlu vib þab aptur, sem þab þaifnast svo mjög

og í SYO mörgu.
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Lifib heilir, iandar, og viríiib ekki ver, en jeg hefi

meint.


